AVALUACIÓ DEL PROGRAMA SIRIAN
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1 Tipus d’intervenció

Programa

2 Descripció de la intervenció

El programa SIRIAN és una intervenció comunitària que pretén millorar l’ús
de contracepció, especialment entre la població immigrada i adolescent, amb
una entrevista de consell contraceptiu a l’àmbit comunitari. Els seus objectius
són reduir els embarassos no desitjats i augmentar els coneixements sobre
contracepció

3 Principals determinants
de la salut implicats

-Context socioeconòmic: factors econòmics
-Entorn: barri

4 Principals eixos de
desigualtat implicats

Gènere, classe social i estatus migratori

5 Tipus d’avaluació

Avaluació de procés
Avaluació de resultats

6 Disseny d’avaluació

Disseny experimental pre-post amb grup aleatoritzat
Disseny quasi-experimental de series temporals amb grup de comparació
Disseny no-experimental pre-post

7 Resultats (outcomes)

Cobertura del programa, satisfacció, ús de contracepció efectiva,
coneixements, autoeficàcia, fecunditat adolescent dels barris

8 Metodologia quantitativa,
qualitativa o mixta utilitzada

Metodologia qualitativa: grups de discussió/focals
Metodologia quantitativa: qüestionaris

9 Fase de l’avaluació

Finalitzada

10 Principals resultats
de l’avaluació

Increment d'un 14% d'ús constant de contracepció efectiva. Reducció de la
fecunditat adolescent en els barris en que es va desenvolupar el programa
(grup d’intervenció: -48.7%; grup de comparació: -9.5%)
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Vídeo

Documents relacionats

https://www.youtube.com/watch?v=KzeAaHUkgkY

Informe
Estudi qualitatiu dels determinants de la salut reproductiva en dones immigrades.
https://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2016/03/InformeSalut-2004.pdf

Article
Promoció de la contracepció en dones immigrades i autòctones de Barcelona: anàlisi intermèdia
del programa SIRIAN. Barcelona Societat, 89–102.
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista/revista16-art7-promociocontracepcio-dones-immigrades.pdf

AVALUACIÓ DEL PROGRAMA SIRIAN

Articles científics
Díez E, López MJ, Pérez G, García-Subirats I, Nebot L, Carreras R, Villalbí JR. Impact of a
community contraceptive counseling intervention on adolescent fertility rates: a quasiexperimental study. BMC Public Health. 2020 Jan 8;20(1):26
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31914967
Díez E, López MJ, Marí-Dell'Olmo M, Nebot L, Pérez G, Villalbi JR, Carreras R. Effects of a
counselling intervention to improve contraception in deprived neighbourhoods: a randomized
controlled trial. Eur J Public Health. 2018 Feb 1;28(1):10-15.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28430945
Nebot L, Díez E, Martín S, Estruga L, Villalbí JR, Pérez G, Carrasco MG, López MJ. Efectos de una
intervención de consejo anticonceptivo en adolescentes de barrios desfavorecidos con alta
proporción de inmigrantes. Gac Sanit. 2016 Jan-Feb;30(1):43-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26519221

12 Organismes implicats

Agència de Salut Pública de Barcelona, ASSIR, Atenció a la salut sexual i
reproductiva (ASSIR). Consorci Sanitari de Barcelona, Ajuntament de
Barcelona i entitats comunitàries

